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Vyjádření RC Sparta Praha

Drre 6. 11 .2O|8 dostal náš klub Oběžník STK ČSRU č.2512018 ze clne 6.11.2O1B, ve kterénr
rozltoclla, po osobním projeclnání na základě rozhodtlutí Dozorčí lady ČSRU ze dne 2.11 .2018
opětorzně trestetn - kontttnrací zápasu 0:30 RC Sparta Plalra: RC Vyškov. lua,ného
27 .I0.2018. STK CSRU přistoupila k tornuto pro.jeclnárrí a trložení trestu na základé nárnitky
RC TATIIA Prata ze dne 3 1 . 1 0.20 i B.

I{C Sparta Praha posttrpovala zcela clle platrrýcl-i Stanov a pi,edpisťl, zúlčastnila se osobrrě
projeclrrání rze stanovellé clobě, poclala vysvětlerrí apožáclala o uložerlí aclrr.itristrativního trestr-t

clle článku 117 a') adrr-rirristt,ativní poktrtorr ve výši, která b1, ocipovídala mít'e zaviněni z její
stlatrlz. STI( CSRU žádosti nevli|6y§|u a rrložila trest kontttt,ttačtrínr výsledkerl clle boclrr b)
( ]veclerrého člárll<rr.

Výbor RC Spar:ta Pralra clnešrrílro dne projedrlal Oběžrrík č.2512018 STK ČSRU u
respektuje rozhoťlnutí.

l{C Sparta Pralra nebucle clále řešit přípacl clalšínr odvolánínr anjiirrou prár,trí cestott a nastottpí
clrle l0.1 l . 201 8 k utkálrí o 3. rl-rísto na hřišti RC Sparta Pralra Podvinrrý Mtýn.

Zár,ěret:tr znovLl opakujertle náš názor, který STI( ČSntl nevzalav potaz,ted5t ig ch1,|n
našeho realizačrrílro týnru pr'i stříclání v zápase RC Spalta Pralra - RC Vyškov, neměla žádný
r,liv tla průběh zápasu atli tra sanrotný výsledel< a adrlirrjstr:ativní pokrrta by z<:ela splnila kárné
opatřerlí v celé výši.

Vlil, tolroto rozhodnr-rtí seiistě projeví na pfibělrtl i výsleclcíclr finálových zál>asů, extlaligy
ČSnU 2018. Ale dopady navztazích rrrezi l<luby ČSRU, vztahy s ČT a v ragbyové r,eřejrrosti
jsotr nedozít,tló a br-rdou se narovtlávat t'adtl 1et.
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